
) لسنة / ۷) من قانون الموازنـة االتحادیـة رقم (۳۰(استناداً الحكام المادة 
اصدرنا التعلیمات االتیة۲۰۱۳  

 
 ــ القســم االول ــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ان دلیل حسابات الموازنــــة ( تصنیــف الموازنة ) اعتمد مبدأ الشفافیة والشمولیة ومبدأ الوح�دة 

االدارة المالیة وتحدید الجانب النوعي في انواع المص�روفات الت�ي یج�وز ، التي  قضى بھا قانون 
فھ��و یح��دد  ۲۰۱۳ل��الدارة او الوح��دة التعام��ل بھ��ا ، ام��ا ق��انون الموازن��ة العام��ة االتحادی��ة للس��نة /

الجان��ب الكم��ي لالم��وال    العام��ة المخصص��ة اي یق��رر ح��دود الق��درة االنفاقی��ة (التخصیص��ات 
 لالدارة التي تتحرك في نطاقھا خالل السنة المالیة .المالیة) المسموح بھا 

ان تقیید ادارات الدولة بحجم النفقات في حدود اوجھ االنفاق للتخصیص�ات المعتم�دة ف�ي الموازن�ة 
یمث��ل عنص��را" اساس��یا" م��ن عناص��ر التخط��یط الم��الي الس��لیم واالدارة الجی��دة ف��ي الدول��ة كم��ا ان 

تحمیل موازنة سنة معینة بالمبالغ الت�ي ل�م یتحق�ق ص�رفھا ،  التوقف عن االنفاق    قد یترتب علیھ
لذلك وفي ضوء ماتقدم ینبغي على الوزارات والجھات غیرالمرتبط�ة ب�وزارة ان تق�دم ال�ى وزارة 

 -المالیة البیانات المالیة االتیة :
 

 میزان المراجعة الشھري-۱
الغ الت��ي اس��تلمتھا االدارة او الوح��دة م��ن وزارة یب��ین فی��ھ مق��دار المب�� -: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ��ـ

المالیة ( دائرة المحاسبة ) المتمثلة بتخصیصات الموازنة وتدرج فیھ المب�الغ الت�ي ت�م ص�رفھا م�ن 
تلك التخصیصات وبیان اوجھ الصرف مع تقریر یوضح فیھ مفردات ھ�ذه النفق�ات كم�ا" ونوع�ا" 

الدارة خ�الل الش�ھر المنص�رم س�واء بالنس�بة بحیث یعطي المیزان صورة واضحة عما قامت ب�ھ ا
ال��ى المص��روفات الفعلی��ة واوج��ھ ص��رفھا او االی��رادات حس��ب مص��ادر تحص��یلھا وبالت��الي م��دى 

 الحاجة الى السیولة النقدیة التي تتطلبھا خطة الشھر التالي على ان 
 
موع�د التتج�اوز یودع می�زان المراجع�ة م�ع التقری�ر ال�ى وزارة المالی�ة / دائ�رة المحاس�بة ف�ي  -أ 

 ) ایام من نھایة كل شھر.۱۰مدتھ (
تودع الوزارات ودوائر اقلیم كردستان كافة حساباتھا الشھریة (موازین المراجعة) في موعد  -ب 

) ایام من نھایة كل شھر ال�ى دائ�رة المحاس�بة ف�ي اقل�یم كردس�تان وم�ن ث�م ترس�ل ال�ى وزارة ۱۰(
 المالیة االتحادیة / دائرة المحاسبة.

 
 الموازنة النقدیة -۲

تلت���زم كاف���ة ال���دوائر بتنظ���یم موازن���ة نقدی���ة ش���ھریة فعلی���ة للنفق���ات  -:ــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـ 
واالی��رادات النقدی��ھ الت��ي حص��لت خ��الل الش��ھر عل��ى ان تتض��من الت��دفقات النقدی��ھ م��ن الحس��ابات 

والم��دینون وكاف��ة العملی��ات  الوس��یطھ (الس��لف واالمان��ات ) وك��ذلك المب��الغ النقدی��ھ م��ن ال��دائنون
الحس��ابیة الت��ي تتعل��ق بالناحی��ة المالی��ة والحس��ابیة لبی��ان موق��ف الس��یولة النقدی��ة م��ن حی��ث الوق��ت 
والمبلغ المطلوب على ان یشفع بتقریر یوضح الحركة في تلك الحسابات خالل الشھر المعني م�ن 

اس�بة تع�زز ذل�ك وان تلت�زم بھ�ا واقع استمارات موحدة تعتم�د م�ن قب�ل وزارة المالی�ة / دائ�رة المح
ال��وزارات والجھ��ات غی��ر المرتبط��ة ب��وزارة واالق��الیم والمحافظ��ة غی��ر المنتظم��ة ب��أقلیم ومج��الس 

 وتعتبر ھذه االستمارات من مستلزمات التمویل  المحافظات كافة
 
 

 

۱ 
 



 االیــــــرادات -۳
   -ــــــــــــــــــــــــــ :

بمافیھ�ا التبرع�ات والھب�ات والم�نح واالعان�ات والق�روض المختلف�ة یجب قید جمیع االی�رادات  -أ 
سواءأً كانت من داخل او خارج العراق ایرادا" في الحسابات المختصة والیج�وز تنزی�ل قس�م م�ن 
المصروفات او كلھا من اصل االیرادات وقید الصافي ایرادا" ، بل یقتضي ایداع كاف�ة االی�رادات 

الدارة المعنی��ة المفت��وح ل��دى المص��رف المخ��تص والیج��وز م��ن مختل��ف مص��ادرھا ف��ي حس��اب ا
 التصرف بھا او االحتفاظ بجزء منھا في صندوق االدارة بأي حال من االحوال .

 
 

غیر المرتبطة بوزارة بقید جمیع مبالغ المنح النقدیة التي تحصل  والجھات تلتزم الوزارات -ب
اجنبیة  ایرادا" نھائیا" للخزینة العامة علیھا بموجب مذكرات التفاھم مع حكومات او مؤسسات  

االتحادیة وعلى وزارة المالیة االتحادیة اعادة تخصیصھا لالغراض التي منحت الجلھا وذلك 
 بالتنسیق مع وزارة التخطیط  االتحادیة .

 
 

تقید مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة بعد قبولھا من وزیر  -ج
یة االتحادي ایراداً نھائیاً للخزینة العامة االتحادیة وعلى ان یقوم وزیر المالیة االتحادي المال

بتخصیصھا إلى اعتمادات الوزارة او الجھة غیر المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً لألغراض التي 
. منحت ألجلھا  

 
ة الى الوزارات تقید مبالغ  المنح  او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبی -د

والجھات غیر المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاھم 
ایرادا نھائیا للخزینة سواء كانت ھذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنیة او تنفیذ مشاریع 

وزارة او االقالیم على ان یتم قید اقیامھا التخمینیة في سجالت الوزارة او الجھة غیر المرتبطة ب
والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العالقة ویكون قبول المنح النقدیة او العینیة واعادة 

 تخصیصھا بالتنسیق بین الجھات المستفیدة وكل  من وزارتي التخطیط والمالیة
 

دیھ تقوم وزارة التخطیط ولجنة الشراكھ التابعھ لمكتب نائب رئیس الوزراء للشؤون االقتص�ا -ھـ 
بتقدیم كشوفات شھریة بمبالغ المنح المستلمة من قبلھا والمصادق علیھا ال�ى وزارة المالی�ة/ دائ�رة 
الموازنة ألعتمادھا ضمن الموازنة السنویة للوزارات والجھ�ات غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة واالق�الیم 

ان تعل�م وزارة والمحافظة غیر المنتظمة بأقلیم ومجالس المحافظات وینبغ�ي عل�ى األدارة المعنی�ة 
 المالیة بكل منحة او تبرع لم یرد ذكره في الكشوفات اعاله

 
 ۲۲/۹/۲۰۰۸ف��ي  ۳٦۰۰۱/  ٤۰٤یج��ب مراع��اة م��ا ورد باعم��ام دائ��رة الموازن��ھ / الم��رقم   -و

بش��أن المعالج��ات الحس��ابیھ   ٥/٥/۲۰۱۱ف��ي  ۲۲۳۹۱والمؤك��د علی��ھ بموج��ب اعمامھ��ا الم��رقم 
 لمقدمھ لجمھوریة العراق من قبل الدول والمنظمات الدولیھلموضوع المنح النقدیھ والعینیھ ا

 
 

اما االیرادات المقبوضة بعد نھایة  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳تقید االیرادات المتحققة لغایة  -ز
۲۰۱٤فتقید ایرادا للموازنة العامة االتحادیة المالیة لسنة / ۲۰۱۳السنة المالیة /  

 

۲ 
 



للحكومھ االتحادیھ على اقالیم ومحافظات العراق االلتزام بعدالة توزیع القروض التي تقدم  – ح 
وحسب نسب سكانھا بعد االخذ بنظر االعتبار المشاریع االستراتیجیھ الممولھ من ھذه القروض 

حصراً مع مراعاة االسبقیھ بتوزیع القروض الجدیده للوزارات واالقالیم والمحافظات التي لم 
 تستفد من القروض سابقاً .

 
 

ریة الموحدة التقاریر الشھ - 4 
تقوم كل وزارة او جھ�ة غی�ر مرتبط�ة ب�وزارة او االق�الیم  -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :

او المحافظة غیر المنتظمة بأقلیم او مجلس المحافظ�ة بأع�داد تقری�ر ش�ھري موح�د ع�ن نش�اطاتھا 
ازھ�ا ونس�بة مرحل�ة االنج�از عل�ى ان وم�ا ت�م تنفی�ذه م�ن االعم�ال والخ�دمات والمھ�ام المكلف�ة بأنج

یكون التقریر بینا" وواضحا" یمثل واقع الحال الفعلي دون مغاالة للوقوف على اعمال ال�وزارات 
ودوائ��ر الدول��ة و المحافظ��ات ومج��الس المحافظ��ات ومراقب��ة الموازن��ة والخزین��ة ومعرف��ة اوج��ھ 

 االنفاق الفعلیة لالموال العامة واغراض الصرف .
 

 
ابات الختامیةالحس -٥   

یقتضي على  وحدات االنفاق االلتزام بتقدیم الحسابات الختامی�ة  -:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لغرض اجراء اعمال الرقاب�ة  ۳۱/۱/۲۰۱۳الى دیوان الرقابة المالیة في موعد اقصاه  ۲۰۱۲لسنة/

  والتدقیق علیھا
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

۳ 
 


